
ZalEcznik nr 1 do Uchwaty Nr 3l lI I 2014 Rady Nadzorczej sp6lki Szpital Murcki Sp. t o.o. z dnia 13.11.2014 r.
w sprowie wszczgcia i przebiegu postgpowanio w zqlqesie wyboru bieglego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdaniafinansowego sp6lki Szpital Murcki Sp. z o.o. za pierwszy rok obroto,rvy (31.10.2013-r - 31.12.2014 r)

OGI,OSZENIE
o postepowaniu w zakresie wyboru bieglego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego sp6lki Szpitat Murcki Sp. zo.o. za pierwszy rok obrotowy
(31.10.2013 r. - 31.12.2014 r.)

RADA NADZORCZA

Szpitala Murcki Sp., o.o.1 zwanej dalej "Spdlkq", KRS 0000482155, ktorej akta rejestrowe
prowadzone sq w S4dzie Rejonowym Katowice Wsch6d w Katowicach Wydzial VI11
Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego, bgd4cej podmiotem leczniczym (w rozumieniu
ustawy z dnia 15.04.2011 r. o dzialalnosci leczniczej) powstalym z przeksztalcenia SPZOZ
Szpital Miejski Murcki w Katowicach, wpisanej do Rejestru Podmiot6w Wykonuj4cych
DzialalnoSi Leczniczq prowadzonego przez Wojewodg Sl4skiego (RPWDL) numer 

-ksiggi

000000013544, posiadaj4cej NIP 9542745563 i REGON 276402233, o kapitale za$adowym w
wysokoSci 16.937.000,00 PLN (wklady wniesione w caloSci), reprezentowanej przez Zarzqd
jednooosbowy (Przees Zarzydu - Y:rzysztof Zaczek),

zaptasza do skladania ofert na badanie sprawozdama finansowego zapierwszy rok obrotowy Spotki
(31.10.2013 r. - 31.12.2014r.) orazsporzqdzenie pisemnej opinii wrazzraportemczy sprawozdame
finansowe jest prawidlowe i netelne oraz czy jasno przedstawia sytuacjg maj4tkow4, finansow4
i wynik finansowy badanej Sp6lki.

Warunki i oczekiwania wobec bieglego rewidenta:

Przedmiot zam6wienia obejmuje badanie sprawozdama finansowego Sp6lki zapierwszy rok
obrotowy obejmujecy okres od 31.10.2013 r. do 31.12.2014 r. oraz sporz4dzenie pisemnej
opinii wraz z raportem.
Wymagany termin przeprowadzenia badanra oraz dorgczenia Sp6lce i Radzie Nadzorczej
Sp6tki opinii i raporfu: do dnia 20.03.2015 r.
Biegly rewident zobowr1zany bEdzie do stalej i aktrywnej wap6lpracy z Rad4Nadzorcz4
Sp6tki oraz pracownikami Spotki na wszystkich etapach przeprowadzanego badania (w tym
na etapie sporz4dzama opinii i raportu), a w szczeg6lnoSci do udzialu w inwentaryzacji
maj4tku Spolki oraz do obecnoSci na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonuj4cej oceny
sprawozdania finansowego, a takhe - jeheli bgdzie to konieczne - na Zgromadzeniu
Wsp6lnikow Sp6lki zatwierdzajEcym sprawozdanie finansowe, w celu zlohenia stosownych
wyj aSnieri i informacji.
Informacje o problemach w systemie rachunkowoSci Spolki, sporzqdzane w formie tzw.
listow intencyjnych, powinny by6 przekazane do wiadomoSci Rady Nadzorczej.
Inne zobowi4zanra wskazane zostaly we wzorze umowy.

W trakcie pneprowadzania badania korespondencja bieglego przeznaczona dla Rady
Nadzorczej bgdzie kierowana na adres Spolki w zamknigtej kopercie z dopiskiem "Badanie
Sprawozdania - Przeznaczone dla Rady Nadzorczej".

Oferta powinna zawiera(,2

1. Informacjg o oferenci€, w tym: formie prowadzenia dzial,alnoSci, wpisie do rejestru biegtych
rewidentow, wpisie na listg podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdah finansowych,
o liczbie zatrudnionych bieglych rewidentow, informacjg dotycz4ca wysokoSci sumy
ob ow i4zko w ego ub ezpi ec zenra o d o dp o w iedzialno S ci cywi lnej .
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2. Opis dotychczasowego do6wiadczenia zawodowego oferenta oraz wykaz 10 podmiot6w
gospodar czych, kt6rych sprawozdanie finansowe zostalo zbadane przez oferenta w

minionych 3 latach, z kt6rych co najmniej 3 muszq byd podmiotami leczntczymi

dzial.ajqcymi w formie sp6lek kapitalowych, prowadz4cymi szpitale wielospecjalistyczne,
udzielajqce Swiadczeh zdrowotnych finansowanych ze Srodkow publicznych (posiadaj4ce

umowy z NFZ).
3. Oswiadczenie o spelnieniu przez oferenta (bieglego

warunk6w do wyrahenta bezstronnej i niezaleLnej
finansowym.

rewidenta) ustawowo okreSlonych
opinii o badanych sprawozdaniu

4. Ceng (cena netto + podatek VAT: cena brutto) zabadanie sprawozdania finansowego oraz
sporzqdzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z

badania tego sprawozdania i za dorEczenie ww. dokument6w.
5. Okreslenie skladu zespolu przeprow adzajqcego badanie, z wyszczeg6lnieniem os6b

po si adaj 4cych uprawni enia bieglego rewidenta.
6. Wskazanie metod i termin6w badania sprawozdania finansowego.
7. Oswiadczenre,2e oferent (biegty rewident) nie dokonywal badania sprawozdah finansowych

poprzednika prawnego Sp6lki - SPZOZ Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach za
kt6rykolwiek z ostatnich trzech lat obrotowych dzial.alnoSci ww. podmiotu.

8. Oswiadczenie o akceptacji warunk6w postgpowania wskazanych w ogloszeniu oraz
o akceptacji wzoru umowy wruz ze zobowr1zaniem do jej zawarcia w miejscu i w czasie
wyznaczonymi przez Radg Nadzorcz4.

9 . Oswiadc zenie o wyraheniu zgody rta porczumiewanie sig przez Radg Nadzorcz4 z oferentem
za pomoc4 poczty elektronicznej wraz z podaniem adresu email oferenta, w tym na
otrzymanie tq drog4 informacji o wynikach postgpowania oraz zaproszenia do zawarcua
umowy w wyznaczonym miejscu i czasie.

l0.TermLnzwrqzania oferenta ofert4: 30 dni.

Oferty nie mohe sklada6 podmiot (biegty rewident), ktory badal sprawozdania finansowe
poprzednika prawnego Sp6lki SPZOZ Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach za
kt6rykolwiek z ostanichtrzech lat obrotowych dzial.alnoSci ww. podmiotu.

Dopuszcza sig wsp6lne skladanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez bieglych
rewident6w prowadzqcych dziil,alnoSi gospodarcz1 we wlasnym imieniu i na wlasny rachunek,
dziaNaj4cych jako konsorcjum na podstawie umowy reguluj4cej ich wsp6lpraca. W konsorcjum nie
mog4 uczestniczyc biegli rewidenci prowadzEcy dzialalnoSd gospodarcz4 we wlasnym imieniu i na
wlasny rachunek , jeheli badali sprawozdanie finansow e poprzednika prawnego Spolki - SPZOZ
Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach za ktorekolwiek z ostanich trzech lat obrotowych
dziil.alnoSci ww. podmiotu, samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.

Oferty w zamknigtej kopercie z dopiskiem ,,Oferta no badanie sprawozdania finansowego za
pierwszy rok obrotowy" nale?y przeslac (dorgczyd) na adres: Szpital Murcki Sp. z o.o.,
ul. Sokolowskiego 2,40 -749 Katowice do dnia 21.11.2014 r. do godziny 14:00 lub zloZyi w ww.
terminie (talue do godziny 14:00), w sekretariacie Spolki.

Oferty zNohone po uplywie ww. terminu nie podlegajqrozpatrzeniu.

Otwarcie ofert i wyb6r bieglego rewidenta nast4pi na posiedzeniu Rady Nadzorczej,ktore odbgdzie
sig do dnia 26.11.2014 r. Ww. czynnoSci maj4 charakter zamlcrtiEty.

O wyniku postgpowania Rada Nadzorcza zawiadomi oferent6w.



7-alqczrukm l doUchwatyNr3l lIl2014 RadyNadzorczej sp6lki Szpital Murcki Sp.z o.o. zdnia l3.ll.20l4r.
w sprawie wszczgcia i przebiegu postgpowania w zabesie wybont bieglego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprav'ozdaniafinansmtego spdlki Szpital Murcki Sp. z o.o. za piemszy rok obrotowy (3l.l7.iyl j-n - 3l'.12.20l4 r.)

Rada Nadzorczazasfrze,ga sobie prawo do:
1. Swobodnego wyboru ofert.
2. Pndhrte,lria tenninu skladania ofErt.
3. wnosze,nie do oferent6w o wyjafnienie do zNohonych ofetrt.
4. Uniewa2nienia zaproszenia (ogloszenia) bez podania r yczp i bez ponoszenia

j akictrkolwiek skutk6w prawnych i finansowych.

Wiceprzewodniczqca Rady Nadzorczej, Lucyna Swider - Kot:

Sekretarz Rady Nadzorczej, Jolanta Wolanin:





Z.al4cznik nr 3 do Uchwaly Nr 31 | I | 2014 Rady Naclzorczej sp6lkt Szpital Murcki Sp. z o.o. z dnia 13.11.2014 r. w sprawie
wszczecia i przebiegu postgpowania w zalvesie wyboru bieglego rewidenta do przeprowadzenia badania sprowozdania
finansowego sp6lki Szpital Murcki Sp. z o.o. za pierwszy rok obrotowy (3 t.10.2013 r. - 3 i.ir.2014 r.)

WZOR UMOWY

UMOWA
na badanie sprawozdania finansowego

zawarta w Katowicach, w dniu 2014 r. pomigdzy:

sp6lkq szpital Murcki Sp. z o. o. z siedzibq w Katowicach pod adresem: 40 -749 Katowice,
uL A. Sokolowskiego 2, wpisanq do rejestru pzedsiebiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego poo numerem
0000482155, kt6rej akta rejestrowe prowadzone sq w sedzie Rejonowym Katowice - wsch6d
w Katowicach Wydzial Vlll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, wpisanq do Rejestru Podmiot6w
Wykonujqcych Dzialalno66 Leczniczq prowadzonego pzez Wojewodg Slqskiego (RPWDL) - numer ksiggi
990,000013544r posiadajqcq NIP 9542745563 iREGON 276402233, o kapitale zakladowym w wysokoS-i
16.937.000,00 PLN (wklady wniesione w caloici), reprezentowanq pzy zawarciu tej umowy przez-Prezesa
Zarzqdu - KzysAola Zaczek, bgdqcego jedynym czlonkiem Zarzqdu Sp6lki,
a tanq Zeceniodawcq,

zwanym l -q Zlecen iob iorcq

s l
l. Majqc na uwadze zlozonE przez Zleceniobiorcg ofertqz dnia oraz Uchwalq Nr _ | | | 2014

2014 r. w sprawie vvyboru bieglego rewidentaRady Nadzorczq Zleceniodawcy z dnia
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego sp6lki Szpital Murcki Sp. z o.o. za
pierwszy rok obrotow (dale|. ,Uchwala), Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy pzeprowadzenie
badania sprawozdania finansowego Zleceniodawcy za pienrvszy rok obrotowy obejmujqcy okres od
31 .1 0.201 3 t. do 31 .12.20'14 r. (dalej: 

"Badanie"), pzy uwzglednieniu faktu, 2e Zleceniodawca
powstal w nastepstwie pzeksaalcenia samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej
Szpital Miejski Murcki w Katowicach dokonanego na podstawie przepis6w ustawy z dnia 15.04.201'l
r. o dzialalnoSci leczniczej oraz z uwzglqdnieniem postanowienia ust. 2 ni2ej.
Na podstawie umowy Zleceniobiorca zobowiqzuje siq do udzialu w czynnoSciach inwentaryzacji
Zleceniobiorcy, w okresie od 01.12.20'14 r. do 31.1|2.20'14 r. Konkretne dni igodzinyww. czynnosci
strony ustalq po zawarciu umowy, przy czym Zleceniobiorca musi by6 obecny w siedzibie i pod
adresem Zleceniodawcy w ww. okresie co najmniej 3 razy.
Badanie bqdzie przeprowadzane w siedzibie i pod adresem Zleceniodawcy.

s 2
Zleceniobiorca oSwiadcza, 2e spelnia wymogi zawarte w ar1. 47 ustawy z dnia 7.05.2009 r. o
biegtych rewidentach iich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdafi
finansowych oraz o nadzotze publicznym (dalej: ,, Ustawa o bieglych rewidentach"), i jest wpisany
przez Kr{owq Radg Bieglych Rewident6w na listq podmiot6w uprawnionych do badania
sprawozdan finansowych pod pozycjA
Wykonanie pzedmiotu umowy pzez Zleceniobiorcg nastepi zgodnie z powszechnie
obowiqzujecymi pzepisami prawa, w tym w szczeg6lno5ci ustawy z dnia 29.09.1994 roku o
rachunkowoSci (dalei: "Ustawa o rachunkowo'ci') oraz Ustawy o bieglych rewidentach, a tak2e
norm wykonywania zawodu bieglego rewidenta ustalonych przez Knjow4 Radg Bieglych.
Osobq wykonujqcq przedmiot umowy w imieniu ina rachunek Zleceniobiorcy bedzie

posiadajqcyl-a uprawnienia bieglego rewidenta nadane
numer
osoby.

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialno6c za dzialania i zaniechania ww.

4. Strony zgodnie oSwiadczajq, 2e nie istniejq miqdzy nimi 2adne powiqzania osobowe, kapitalowe lub
inne kt6re mogtyby mie6 albo majq wplyvrr na nale2yte wykonanie pzez Zleceniobiorcg pzedmiotu
niniejszej umowy, w tym w szczeg6lnoSci jego bezstronno66 i niezale2no66. Powiqzania takie nie
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WZORUMOWY

istniejq takze migdzy pracownikami stron, w tym w szczeg6lnosci zaangazowanymi ze strony
Zleceniodawcy w proces spozqdzenia sprawozdania finansowego Zleceniodawcy za pierwszy rok
obrotowy izaanga2owanymi ze strony Zleceniobiorcy do Badania olaz sporzqdzenia opinii i raportu
z Badania. W tym stanie rzeczy, wymogi okre5lone w art. 56 Ustawy o bieglych rewidentach sq
soelnione.

s 3
1. Shony zgodnie przyjmuje, 2e ostateczne zakoficzenie Badania nastapi najp62niej do dnia

20.03.2015 r.
2. Dokumenty dotyczece wynik6w Badania, to jest 3 egzemplarze opinii oraz r€lportu (dwa dla Zazqdu

Zleceniodawcy oraz jeden dla Rady Nadzorczej Zleceniodawcy) onz 1 egzemplaz na
elektronicznym nosniku danych, Zleceniobiorca zobowiqzuje sig dorgczy6 Zleceniodawcy w terminie
do dnia 20.03.2015 r., za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

s 4
1. Zleceniodawca o5wiadcza. Ze:
a) spozqdzenie otaz zapewnienie zetelnoSci i kompletno6ci sprawozdania finansowego

Zleceniodawcy za badany okres, wlqcznie z informacje dodatkowq, jest jego obowiazkiem,
b) zgodnie z jego najlepszq wiedzq, stosowane mechanizmy wewnetrznej kontroli ksi?gowej i system

ksiegowy zapewniaje rzetelne i jasne pzedstawienie sytuacji majetkowej i finansowej, wyniku
finansowego oraz rentowno6ci,

c) pzedstawi do Badania, w dniu rozpoczgcia czynno5ci przez Zleceniobiorcg w siedzibie i pod
adresem Zleceniodawcy, ksiggi rachunkowe i sprawozdanie finansowe Zleceniodawcy za badany
okres kt6re, wedlug najlepszel wiedzy Zleceniodawcy, Tawieraiq - zgodnie z zasadami
rachunkowosci okre6lonymi w Ustawie o rachunkowoSci i innych pzepisach prawa - wszystkie
zdazenia majqce wplyw na prawidlowoS6 i zetelno66 sprawozdania finansowego;

d) zawierajqc niniejszq umowe posiada odpowiednie umocowanie organu uprawnionego do wyboru
bieglego rewidenta majqcego pzeprowadzi6 badanie sprawozdania finansowego na mocy art. 66
Ustawy o rachunkowosci, potwierdzone Uchwalq.

2. Zleceniodawca zobowiqzuje siq:
a) dostarczy6 Zleceniobiorcy harmonogram zamkniecia ksiAg Zleceniodawcy i sporzedzenia

sprawozdania finansowego Zleceniodawcy za pieruszy rok obrotowy,
b) udostqpni6 Zleceniobiorcy, na czas badania, miejsce pozwalajqce na swobodny dostep do

dokumentacji ksiqgowej i pracownik6w prowadzqcych tg dokumentacjg,
c) udostgpni6 Zleceniobiorcy sprawozdanie finansowe Zleceniodawcy za pierwszy rok obrotowy do

Badania, ksiQgi rachunkowe, a trak2e dowody 2r6dlowe niezbedne do przeprowadzenia
pzedmiotowego Badania oraz udzielat dodatkowych informacji i wyja5niefi, aby umo2liwi6 mu
pzeprowadzenie Badania.

s 5
1. Zleceniobiorca zobowiezuje sig przeprowadzid Badanie w taki spos6b, aby:
a) warunki niniejszej umowy wypelnione zostaly z nale2ytq staranno6ciq i etykq zawodowq,
b) wszystkie informacje finansowe i inne, uzyskane przez Zleceniobiorcg w trakcie Badania,

traktowane byly poufnie i nie byly udostgpniane osobom trzecim bez upzedniej zgody
Zleceniodawcy wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewa2no5ci,

c) dokumentacja Badania pzechowyl rana byla pzez niego przez 5 lat od daty podpisania opinii
i raoortu z Badania.

2. Zleceniobiorca zaplanuje i przeprowadzi Badanie z nalezylq starannosciq, aby uzyskae pewno56,
Ze sprawozdanie finansowe Zleceniodawcy za badany okres, w tym w szczeg6lno6ci w zakresie
bilansu zamkniqcia Zleceniodawcy, nie zawierEl istotnych bQd6w. Badanie obejmuje sprawdzenie
metodq losowa materialu stanowiqcego podstawe kwot i objasnief zawartych w ww. sprawozdaniu
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WZ6R I]MOWY

finansowym Zleceniodawcy. Badanie obejmuje r6wnie2 ocenQ stosowanych zasad rachunkowoSci,
znaczqcych oszacowad przychod6w i koszt6w dokonanych przez Zleceniodawce oraz ocene
sposobu og6lnei prezentacji sprawozdania flnansowego Zleceniodawcy za pierwszy rok obrotowy.
Zleceniobiorca potwierdza, 2e Badanie pzeprowadzone pzez niego zgodnie z normami
wykonywania zawodu bieglego rewidenta dostarczy niezbednych pzeslanek dla wyrazenia opinii.

3. Zleceniobiorca dolozy wszelkich starafi, aby zaplanowa6 swoje Badanie w spos6b umo2liwiajqcy
wykrycie tych blqd6w i nieprawidlowo6ci, kt6re moglyby mie6 istotny wplyw na sprawozdanie
finansowe Zleceniodawcy za pierwszy rok obrotowy. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawce
o zauwa2onych w trakcie Badania istotnych nieprawidlowo6ciach.

4. W przypadku sporzqdzenia opinii zawierajqcej istotne zastrze2enia do prawidlowo6ci lub rzetelnoSci
sprawozdania finansowego Zleceniodawcy za badany okres lub sporzqdzenia opinii negatywnej,
Zleceniobiorca w spos6b jednoznaczny wskaze tego powody.

5. Raport bgdzie zawiera6 w szczeg6lno6ci:
a) stwierdzenie, czy sprawozdanie finansowe Zleceniodawcy za pienvszy rok obrotowy i stanowiqce

jego podstawe ksiggi rachunkowe sq zgodne z przepisami i powszechnie przylqtymi przez
Srodowisko zawodowe zasadami rachunkowosci.

b) stwierdzenie zbadania rzetelnoSci i prawidfowoSci poszczeg6lnych danych ujqtych w pozycjach
sprawozdania finansowego Zleceniodawcy za piervszy rok obrotowy objgty Badaniem,
z wyszczeg6lnieniem danych, kt6re w por6wnaniu z danymi za okres poprzedni wskazujq zjawiska
w istotny spos6b negatywne oddzialujqce na wyniki dzialalnoSci i sytuacjq finansowq badanej
jednostki,

c) stwierdzone w toku Badania zjawiska lub zdarzenia zagra2Eqce kontynuacji dziafania jednostki
badanej lub wskazujqce na naruszenie prawa,

d) stwierdzenie, 2e bilans zamkniecia Zleceniodawcy za piewszy rok obrotowy jest zgodny lub jest
niezgodny z przepisami prawa,

6. Zleceniobiorca zobowiqzuje siq nie zleca6, ani nie zatrudnia6 do pzeprowadzenia calo6ci lub czgici
Badania os6b nie posiadajqcych uprawniei bieglego rewidenta.

s 6
1. Zleceniobiorca zobowiqzuje sig do udzialu w posiedzeniu albo w posiedzeniach Rady Nadzorczej

Zleceniodawcy dokonujecej oceny sprawozdania finansowego Zleceniodawcy za pierwszy rok
obrotowy.

2. Zleceniobiorca zobowiqzuje sig do udzialu w Zgromadzeniu Wsp6lnik6w Zleceniodawcy
dokonujqcym zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zleceniodawcy za pienivszy rok obrotowy.

s 7
l . Z a n a l e 2 f e w y k o n a n i e u m o w y , w t y m o b o w i q z k 6 w o k r e 6 l o n y c h w s l u s t . 2 i $ 6 u m o w y ,

Zleceniobiorcy pzysluguje wynagrodzenie w wysoko3d netfo A (
zlotych) zwigkszone o podatek od towar6w i uslug wg stawki _%, czyli w kwocie bruflo

z l ( zlotych). Umowione wynagrodzenie ma
charakter ryczaftowy i obejmuje honorarium Zleceniobiorcy oraz wszelkie poniesione przez niego
lub mo2liwe do poniesienia koszty i wydatki antiqzane z wykonywaniem umowy.

2. Zaplata wynagrodzenia, o kt6rym mowa w ust. 1 wyzej, nastepi po zakofczeniu Badania i po
dorQczeniu Zleceniodawcy opinii i raportu z Badania, na podstawie faktury wystawionej przaz
Zleceniobiorcq, pzelewem, na rachunek bankowy wskazany w ww. fakturze, w terminie 14 dni od
dnia jej dorqczenia Zleceniodawcy.

s 8
1. Zleceniobiorca oswiadcza, 2e jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci clnrvilnej (OC) i zobowiqzuje

sig do utrzymywania tego ubezpieczenia a2 do zakohczenia wykonywania pzedmiotu umowy.
Kopia aktualnej polisy OC Zleceniobiorcy stanowi zalqcznik do umowy.



Zalqczntk nr 3 do Uchwaty Nr 3l / I / 2014 Rady Nadzorczej sp6lkJ Szpital Murcki Sp. z o.o. z dnia 13.11.2014 r. w sprawie
wszczgcia i przebiegu postgpowania w zalcresie wyboru bieglego rewidenta do przeprowadzenia badaniq sprawozdania

Jinansowego sphlki Szpital Murcki Sp. z o.o. za pierwszy rok obrotowy (31.10.201 3 r. - 31.12.2014 r')

WZORUMOWY

Zleceniodawca oswiadcza, 2e nale2yte wykonanie ptzez Zleceniodawcq pzedmiotu umowy
skutkujqce dorgczeniem opinii i raportu z Badania w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20.03.2015 r. jest istotnym postanowieniem niniejszej umowy i dotyczy waZnego interesu
Zleceniodawcy.
Majqc na uwadze postanowienie ust. 2 wyzej strony przyjmujq, 2e w przypadku op62nienia
Zleceniobiorcy w wykonaniu przedmiotu umowy, to jest niedoreczenia Zleceniodawcy opinii i raportu
z Badania do dnia 20.03.2015 r., Zleceniodawca obciq2y Zleceniobiorcq karq umownq za
nienalezyte wykonanie umowy w wysoko6ci 1olo wynagrodzenia brutto umowy za ka2dy dziei
op6tnienia. Kara umowna, o kt6rej mowa w zdaniu pieruszym bedzie wymagalna w dniu
wystawienia przez Zleceniodawce noty ksiegowej jq obejmujqcej. Roszczenie o zaplate i zaplata
ww. kary umownej nie powoduje utaty Wzez Zleceniodawcq prawa do dochodzenia od
Zleceniobiorcy roszczef odszkodowawczych na zasadach 096lnych.

s e
Spory powstale w trakcie wykonywania umowy strony poddajq pod rozstzygniQcie wla6ciwemu tzeczowo
sedowi powszechnemu w Katowicach.

s r 0
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq zastosowanie majq przepisy prawa powszechnie

obowiezujqcego, w tym Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaZnoSci.
Umowq sporzqdzono w dw6ch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Zalqcznikami do umowy sq:
oferta Zleceniobiorcy z dnia _,

- kopia Uchwaly,
- kopia za5wiadcze6 o wpisaniu Zleceniobiorcy/ _ na listq podmiot6w uprawnionych do badania

sprawozdafi finansowych pod pozycjami
informacje z Cl KRS/CEIDG Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.

Za Zleceniodawcq Za Zleceniobiorcg

2.

J .

J .

4.

Przewodnicz1ca Rady Nadzorczej, Czeslawa Brylak - KozdraS:

Wiceprzewodnic zqca Rady Nadzorc zej, Lvc,yna Swider - Kot :

L*Sekretarz Rady Nadzorczej, I olanta Wolanin: . .


